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Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023 

Αριθ. πρωτ.  226 /Ε 

 
 

Προς 

- ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Θέμα: «Πληροφορίες που αφορούν τη διαμονή – διατροφή- μετακίνηση, 
των συμμετεχόντων στους Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες Κολύμβη-
σης Ανοικτής Κατηγορίας 2023 » 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 6883/Ε από 01.12.2022 εγγράφου 
μας, σχετικά με τους Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες Ανοικτής Κατηγο-
ρίας, που θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπο-
λης «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» 17-19/02/2023, σας γνωστοποιούμε, ε-
πιπλέον, τα ακόλουθα : 

Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία 

 Ramada Plaza by Wyndham Thraki 

Τηλ.:  +30 25510 89100  

Email: info@ramadaplazathraki.com 

 ALEXANDER BEACH HOTEL & SPA 

Τηλ.:  +30 25510 39290  

Email: info@alexbh.gr 

 ASTIR EGNATIA ALEXANDROUPOLIS 

Τηλ.:  +30 25510 38000  

Email: reservations.ae@grecotel.com 

 
 

 

mailto:info@ramadaplazathraki.com
mailto:info@alexbh.gr
mailto:reservations.ae@grecotel.com


[2] 
 

 
 

Τιμές για διαμονή- διατροφή 

Ημερομηνίες: 16-19/02/2023                                                            

 Η/Β F/B 

Μονόκλινο 68 € 78 € 

Δίκλινο 96 € (48 €/άτομο) 116 € (58 €/άτομο) 

Τρίκλινο 120 € (40 €/άτομο) 150 € (50 €/άτομο) 

Extra γεύμα 10 €/άτομο 
 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν: 

1. Όλους τους φόρους (συμπεριλαμβανομένου και του φόρου διαμονής 4 €.δωμάτιο/ημέρα) 

2. Πρωινό 

3. Γεύμα ή/και δείπνο αθλητικού τύπου, (μπουφές) 

 Στην τιμή της πλήρους διατροφής περιλαμβάνονται τα γεύματα από το βραδινό της 

ημέρας της άφιξης έως και το μεσημεριανό της Κυριακής 19.02.2023. 

 Εάν επιλεγεί να πραγματοποιηθεί διανυκτέρευση και την Κυριακή 19.2.2023, αυτή θα 

χρεωθεί με την τιμή της ημιδιατροφής, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και το δεί-

πνο. 

 Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το μεσημεριανό γεύμα της Πέμπτης 16.2.2023. 

Η ΚΟΕ έχει διασφαλίζει για όλους όσους διαμείνουν στα συνεργαζόμενα καταλύματα 
και χρειαστούν early check-in, εφόσον είναι έτοιμα/διαθέσιμα τα δωμάτια την ώρα 
άφιξης, καθώς και late check out στις 15.15, την Κυριακή 19.02.2023. 

Μετακινήσεις 

 Δωρεάν Μετακίνηση από/προς Αεροδρόμιο – Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία 

 Δωρεάν Μετακίνηση από/προς Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία- Κολυμβητήριο 

Επιπλέον Παροχές 

i. Κάλυψη κόστους διαμονής/διατροφής στα συνεργαζόμενα με την ΚΟΕ ξενοδοχεία, για κάθε 

αθλητή-τρια που είναι ενταγμένος στην Προεθνική ομάδα κολύμβησης Α’, μέχρι του ποσού 

των 160 €, (αντιστοιχεί σε περίπου 3 διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή κατά Μ.Ο., ανά-

λογα με τον αριθμό των κλινών του δωματίου). 
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ii. Μερική κάλυψη του κόστους διαμονής/διατροφής στα συνεργαζόμενα με την ΚΟΕ ξενοδο-

χεία, για κάθε αθλητή-τρια που είναι ενταγμένος στην Προεθνική Ομάδα Κολύμβησης Β΄: 

 με ποσό 105€ για όσους μεταβούν από τις Περιφέρεις Κρήτης & Ρόδου, Πελοποννή-

σου & Ν. Ιονίων Νήσων, Αττικής , Αν. Στερεάς & Ευβοίας 

 με ποσό 70€ για όσους μεταβούν από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου- Δυτ. 

Στερεάς & Β. Ιονίων Νήσων, ΚΔ Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας & Θράκης (εκτός Αλε-

ξανδρούπολης)  

iii. Μερική κάλυψη του κόστους διαμονής/διατροφής στα συνεργαζόμενα με την ΚΟΕ ξενοδο-

χεία, για κάθε κολυμβητή-τρια που θα καταταγεί στην 1η οκτάδα (8αδα), σ’ ένα (1) έστω 

ατομικό αγώνισμα, (εξαιρουμένων εκείνων που είναι ενταγμένοι στις Προεθνικές ομάδες 

κολύμβησης Α’ ή Β’): 

 με ποσό 70€, για όσους μεταβούν από τις Περιφέρειες Κρήτης & Ρόδου, Πελοπον-

νήσου & Ν. Ιονίων Νήσων, Αττικής, Αν. Στερεάς & Εύβοιας, Αιγαίου 

 με ποσό 35€, για όσους μεταβούν από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου - Δυτ. 

Στερεάς & Β. Ιονίων Νήσων, ΚΔ Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας & Θράκης (εκτός Αλε-

ξανδρούπολης) 

Τα παραπάνω ποσά για τις 8άδες, θα πιστωθούν σε κάθε Σωματείο και θα χρησιμοποιηθούν 

σε επόμενους αγώνες της ΚΟΕ, που θα διεξαχθούν στην ίδια αγωνιστική περίοδο 2022-23. 

iv. Μερική Κάλυψη του κόστους διαμονής/διατροφής στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία για τους 

προπονητές, ανάλογα με το πλήθος συμμετεχόντων κολυμβητών-τριων, κάθε ομάδας (Θα 

οριστεί μετά την υποβολή εκδήλωσης πρόθεσης συμμετοχής). 

v. Κάλυψη του κόστους διαμονής/διατροφής στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, για τους οδη-

γούς λεωφορείων που θα μεταφέρουν ομάδες από άλλες πόλεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας. 

vi. Ποσοστιαία κατανομή του υπόλοιπου διαθέσιμου ποσού για μερική κάλυψη διαμονής/δια-

τροφής στις αποστολές των Σωματείων που θα καταλύσουν στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία 

(οι κολυμβητές-τριες των Προεθνικών Ομάδων Α΄- Β΄ δεν λογίζονται), χρησιμοποιώντας 

τους ακόλουθους συντελεστές ανά Περιφέρεια (συντελεστής… Χ …αριθμό κολυμβητών-

τριων): 

 1x… Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (εκτός Αλεξανδρούπολης) 

 1,25x… ΚΔ Μακεδονία 

 1,5x…. Θεσσαλία & Ήπειρος- δυτική Στερεά & Β. Ιονίων Νήσων 

 2x…. Αν. Στερεά & Εύβοια (όσοι μεταβούν οδικώς) και 3x …..(όσοι μεταβούν α-

εροπορικώς) 

 3x…. Αττικής, Πελοποννήσου- δυτ. Στερεάς & Ιονίων Νήσων, Κρήτης & Ρόδου, 

Αιγαίου. 
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Διαδικασία Κράτησης & πληρωμής 

Για όσους πραγματοποιήσουν κράτηση μέσω της Κ.Ο.Ε, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις 
σχετικές «φόρμες» εκδήλωση πρόθεσης και οριστικής συμμετοχής, ισχύουν τα εξής: 

i. Την Τετάρτη 15.2.2023, η Κ.Ο.Ε. θα ανακοινώσει την τελική κατανομή, τις οικονομικές κα-
λύψεις που αντιστοιχούν σε κάθε Σωματείο και το ποσό που θα πρέπει τελικά να κατατε-
θεί στην ΚΟΕ. Ακυρώσεις κρατήσεων μετά την Τετάρτη 15.2.2023, χρεώνονται με το 
100% του προβλεπόμενου κόστους διαμονής/διατροφής. 

ii. Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Σωματείου, θα πρέπει να τακτοποιηθούν την Πέμπτη ή 
Παρασκευή 16-17.2.2023 (πριν τις 14.00), με κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς 
της ΚΟΕ:  

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- IBAN:  GR66 0110 0800 0000 0804 8090 172 

 EUROBANK- IBAN:   GR82 0260 2770 0007 0020 1520 045 

 ALPHA BANK- IBAN:   GR15 0140 1470 1470 0232 0003 260 

 PIRAEUS BANK- ΙΒΑΝ:  GR91 0171 7270 0067 2716 3708 450  

όπου θα πρέπει να αναφέρεται το Σωματείο, η διοργάνωση και η αιτιολογία (δια-
μονή/διατροφή). 

Το αντίγραφο της κατάθεσης, θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι και την Παρασκευή 17.2.2023 
και στο Λογιστήριο της ΚΟΕ (accounting@koe.org.gr) 

iii. Τη Δευτέρα 20.2.2023, η Κ.Ο.Ε. θα ενημερώσει τα Σωματεία, για τα ποσά που πιστώνονται 
στον λογαριασμό τους, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενες διοργανώσεις της ΚΟΕ, 
στην ίδια αγωνιστική περίοδο. 

Υποβολή εκδήλωσης πρόθεσης & οριστικής συμμετοχής για μετακίνηση/διαμονή 

Για την καλύτερη οργάνωση κι εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στη διοργάνωση, παρακαλείσθε: 
o μέχρι τη Δευτέρα 16.1.2023, να συμπληρωθεί η 1η ηλεκτρονική φόρμα με την πρόθεση 

συμμετοχής Εκδήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε Πανελλήνιους Χειμερινούς αγώνες 
Κολύμβησης Α-Γ 2023 (OPEN) 

o μέχρι την Κυριακή 29.1.2023, να συμπληρωθεί η 2η ηλεκτρονική φόρμα με τις οριστικές 
συμμετοχές & κρατήσεις (θα ενεργοποιηθεί και θα αποσταλεί νέο “Link” στις 18.1.2023) 

o μέχρι την Τετάρτη 08.02.2023, μπορούν συμπληρωματικά να αποσταλούν τυχόν προ-
σθήκες (και μόνο) κολυμβητών-τριων που θα επιτύχουν 1η φορά, τα σχετικά όρια πρό-
κρισης στα Χειμερινά Πρωταθλήματα Β. & Ν. Ελλάδας 2023, κατηγοριών Παίδων- Κορα-
σίδων & Εφήβων- Νεανίδων. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαμονή/διατροφή και τις μετακινήσεις, μπορείτε 
να απευθύνεστε στην προϊσταμένη διοικητικού προσωπικού της ΚΟΕ, κ. Στέλλα Παπαβλασσο-
πούλου (τηλ.: 210 9851020, εσωτ. 152 -  email: info@koe.org.gr) 
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